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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil 
lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et liidu kodakondsusega kaasnevad õigused on sätestatud aluslepingutes ja 
Euroopa Liidu põhiõiguste hartas; arvestades, et põhiõiguste täitmise tagamist tugevdati 
Lissaboni lepinguga seoses ELi õiguse rakendamisega liikmesriikide poolt riiklikul 
tasandil; arvestades, et põhiõiguste harta artiklis 51 on sätestatud, et liikmesriigid ja 
komisjon on kohustatud neid õigusi järgima;

B. arvestades, et peaaegu kolmandik parlamendile edastatud petitsioonidest on seotud hartas 
sätestatud põhiõiguste väidetava rikkumisega ning puudutab kodakondsuse, nn nelja 
vabaduse, tööhõive, majandusliku olukorra, õigussüsteemide, valimisõiguse, puuete ja 
laste õigustega seotud probleeme; arvestades, et mõned neist petitsioonidest tõstatavad 
küsimusi seoses terviseprobleemide ning tervishoiu ja tervishoiuteenuste halvenenud 
kättesaadavuse kui majanduskriisi otsese tagajärjega; arvestades, et petitsioonid on 
kodanikele nende põhiõiguste tagamise vahendiks;

C. arvestades, et majanduskriis ja selle tulemusena võetud üldised meetmed on mõjutanud ka 
üldist kvaliteetse hariduse kättesaadavust, õigust õiglasele ja inimväärsele tööle ning 
õigust omandile;

D. arvestades, et harta artikliga 21 on tagatud õigus mittediskrimineerimisele mis tahes 
alustel;

1. taunib vähemuste diskrimineerimise juhtumeid, kuna inimväärikus peab olema 
puutumatu; nõuab nõukogult blokeerimise lõpetamist seoses diskrimineerimisvastase 
direktiiviga, mille eesmärgiks on isikute võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine, 
sõltumata nende usutunnistusest või veendumustest, puudest, vanusest või seksuaalsest 
sättumusest;

2. rõhutab, et komisjoni roll aluslepingute täitmise järelevalvajana ei piirdu vaid selle 
tagamisega, et liikmesriigid võtaksid õigusaktid üle riiklikku õigusse, vaid laieneb ka 
seaduste täieliku ja nõuetekohase kohaldamise tagamisele, eelkõige kodanike põhiõiguste 
kaitsmise eesmärgil; 

3. palub, et liikmesriigid võtaksid kõik vajalikud meetmed tagamaks, et sellised põhiõigused 
nagu tervisehoiu ja hariduse üldine kättesaadavus oleksid taas kõigile ELi kodanikele 
tagatud;

4. tuletab meelde, et sotsiaalkindlustushüvitiste, pensionide ja tervishoiuteenuste ülekantavus 
on oluline, et tagada põhiõiguste ja kodanikuvabaduste täieulatuslik kindlustamine, sh 
töötajate liikuvuse saavutamise kontekstis;

5. palub, et liikmesriigid ja komisjon leiaksid õigusaktide ettepanekute esitamisel tasakaalu 
terrorismivastaste meetmete ja põhiõiguste kaitsmise vahel;
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6. palub, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid põhiõiguste nõuetekohase austamise, 
kindlustamise, kohaldamise ja edasiarendamise.


